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Sila10s r■ onO pilieこ iЧ charti3os dalyViai:

Mes,Silalos rttonO Sav市aldybOs administracja― iS vienos pusOs,ir Silalos rttonO gyventaai ir kiti

鍬■)哺ls,pilietiSki ir giame ttjone interesu turintys asmcnys― iS kitos puses← 01iau_salys),bendrai

siekiantys savo kratte geresnё s gyvenimo kokybOs ir perspektyvos ateities kartoms,kam sutarialne

savo veikttC ir tarpusavio santykiuose vadovautis Sildes ttOnO PiliCtiЧ  chartiia.

Silales r■ 0■O pilietiЧ chartiial― tai Silalёs rttonO SavivaldybeS administraciios dokumcntas,

kuriame yra ltvirtinti princlpal,vcrtybes,lslparelgOJlmai bei bcndravimo ir bendradarbiavimo bidai,

SuS19 Su sildOs ttOnO gyvent● Ч gerOves himu saviv』 dybOs administracJd teikiant kokybiも kas

administracincs bci vieSaSiaS paslaugas.

su Silales rttOnO piliCtiЧ  chartiia OricntuaaIInasi l Pilieこ iЧ chartiiЧ paSaulini judttiml, kuris

rellllllasl slals prlnclpals:

1.Kokybё (sickialna aukも tcsnes kOkybes)。

2.Pasirinkimas(kuOmetimal10mas).

3.StandartJ(ko量retus ttandartai lei&iantys nllmanyti ko galima tikais ir kaip elgtis kuOmet聾

stand雛毎ncsilaikom→ .

4.VertybOs cakCentuoJama pati vertO,kuri sukuriama tt mokesこ iЧ mokOtttЧ pinigus).

5.Atsiskaitomybё (ir indiviQ,ir Organizacttos).

'Silales rajono piliediq chartija rengiama lgyvendinant projekt4 Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 ,,Paslaugq
teikimo ir asmenq aptarnavimo kokybes gerinimas Taurages regiono savivaldybese. I etapas". Projeklas
finansuojamas pagal 2014-2020 metq Europos Sqjungos fondq investicijq veiksmq programos 10 prioriteto
,,Visuomen6s poreikius atitinkantis ir paZangus vie5asis valdymas" Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemong

,,Paslaugq ir asmenq aptarnavimo kokybes gerinimas savivaldybese. Piliediq chartija rengiama vadovaujantis
gerqa demokratiniq Pasaulio valstybiq praktika, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalq ministerijos
rekomendacijomis bei Sios priemones projektq finansavimo sQlygq apra5e nurodltais reikalavimais, kuriq
viename (11.3 punkte) konstatuojama, kad,,Konsultuojantis su paslaugg vartotojais rengiamas ir vie5ai
skelbiamas vie5ojo valdymo institucijos (savivaldybes administracijos) dokumentas (Piliediq chartija),
kuriame pateikiama informacija apie vie5ojo valdymo institucijos paslaugq ir (ar) asmeml aptarnavimo
kokybes standartus ir nustatomi paslaugq vartotojq (piliediq ir iikio subjektq) veiksmai (elgsenos principai),
kuriuos jie turetq atlikti, noredami gauti institucijos deklaruojamos kokybes paslaugas.". 
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6. Skaidrumas (numatl.tos taisykles, procedtiros, schemos ir skundq galimybe).

Rengiant ir igyvendinant Silales rajono piliediq chartij4 siekiama, kad teikiant pilieiiams

paslaugas bfftq laikomasi Sig principq:

1. Nustatlrti paslaugos standartus.

2. BUti atviriems ir teikti kuo i5samesng informacij4.

3. Konsultuoti ir bendradarbiauti bei ftraukti suinteresuot4sias puses.

4. Didinti paslaugq prieinamume ir jq gavimo pasirinkimo galimybg.

5. Su visais elgtis teisingai, eti5kai ir nediskriminuojandiai bei derinant individo, Seimos ir

visuomends ltrkesdius bei ateities kartq interesus.

6. Koreguoti paslaugq teikimo procesA, kuomet kas nors vyksta ne taip, kaip turetq.
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7.Eおktyvid naudoti iStcklius ir siekti Darnaus vystymosi tikslザ .

Skatinti inovacijas ir nuolatini tobulejim4.

Veikti i5vien su visais paslaugq teikejais ir jq gavejais.

Sildes rajono piliediq chartijoje aptarti Chartijq pagrindiniai elementai:

1. Standartai - kokios kokybes ir paslaugq lygmens gali tiketis vartotojas.

2. Informacija - labai ai5ki informacija apie tai, kokie yra atsakingi pareigunai, kur ir kada galima

gauti atitinkamas paslaugas, kokios yra tan tikrq procedury taisykles.

3. Kompensacijos - kaip pateikti skund4 ir kokios kompensacijos galima tiketis tuo atveju, kai

paslaugos teikejas neuZtikrina tq standartq bei kokybes, kuriuos deklaravo.

SiUes rajono gyventojams teikiamos administracin6s ir vieSosios paslaugos turi bUti:

1. Vie5inamos. Informacija apie paslaugas turi buti nauja ir aktuali, naudinga ir ai5kiai suprantama.

Vartotojq poreikiams atspindeti gali bfiti naudojama daugybe komunikacijos bfidq ir priemoniq.

2. Teikiamos kompetentingai. Paslaugos turi buti teikiamos kompetentingq specialistq,

vadovaujantis teises aktais ir ger4ja praktika. Paslaugos turi btti planuojamos, organizuojamos ir

teikiamos taip, kad vartotojai butq fgalinti rinktis ir priimti sprendimus vadovaudamiesi

Zinojimu.

' Europos Komisijos patvirtinti Darnaus vystymosi tikslai (https://ec.europa.eu/info/strategy/international-
strategies/sustainable-development-goals:lt ) pagal Jungtiniq Tautq Darnaus rystymosi darbotvarkg iki 2030
metq (https:/iosp.stat.gov.ltldocuments/l0180/483818/darbotvarke-DYB4elf ). Darbotvarkeje numatlta 17

tikslq, 169 uLdaviniai ir daugiau nei 200 rodikliq jiems pasiekti. Sie tikslai grindLiami trimis darnaus
lystymosi aspektais (aplinkos, socialiniu ir ekonominiu), apimandiais skurdo, nelygybes, maisto saugos,
sveikatos, tvaraus vartojimo ir gamybos, augimo, uZimtumo, infrastrukt[ros, tvaraus gamtiniq i5teklirl
valdymo, kovos su klimato kaita, lydiq lygybes, taikios ir itraukios visuomends ir kt. sritis.
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3. Prieinamos. Paslaugos turi btiti teikiamos nesali5kai ir su kuo maZesne biurokratine najta bei

minimaliu b*je.q skaidiumi tarp paslaugos poreikio ir pateikimo, o esant reikalui - su aiSkia ir
skaidria pagalba iveikti i5kylandias klitrtis.

4. Patikimos. Teikiamos paslaugos turi bfiti pastovios, nuspejamos ir vertos pasitikejimo.

5. Suprantamos. Paslaugos turi buti teikiamos suprantamai ir su pagarba vartotojams,

nepriklausomai nuo jq socialinio statuso, i5silavinimo ir amZiaus bei paZitiry

6. Paprastos ir lanksiios. Teikiamos paslaugos turi bflti kiek galima personalizuotos ir
atitinkandios asmeninius vartotojq poreikius bei norus.

Principai ir vertyb6s, kuriais vadovautis isipareigoja abi 5a1ys bendroje veikloje:

1. Pilieti5kumas - prisiimame teises ir pareigas rupintis Silales rajono ateitimi ir visuomenes

gerove, racionaliai naudotis Lietuvos i5tekliais ir bendros veiklos Sildes rajono bendruomeneje

ir/ar orgarrizacijoje teikiamomis galimybemis, btti patriotiSkais ir atsakingais, iniciatyviais ir
aktyviais, humani5kais ir eti5kais.

2. Bendraktrra - siekiame, kad individuali ir bendra veikla btitq prasminga, skaidri, iSmintinga ir

inova[vi gerinant kiekvieno Sitales rajono gyventojo gyvenimo kokybg, racionaliai panaudojant

i5teklius ir uZtikrinant damq vystym4si.

3. Lyderystd - skatinama asmenind iniciatyva ir skirtingq interesq Silales rajono gyventojq,

bendruomeniq, verslq, ner,ryriausybiniq ir kitq organizacijq isitraukimas analizuojant, planuojant,

priimant ir igyvendinant sprendimus, skirtus Silales rajono vystymuisi ir kiekvieno piliedio

gerovei uZtikrinti.

Bendrieji Saliq isipareigojimai:

1. Puoselejame bendruomends ir asmens gerovg, uZtikriname pagarb4 Zmogui.

2. Gerbiame asmens privatum4 ir uZtikriname asmens duomenq apsaugQ.

3. Atsakingai sprendZiame socialines, ekonomines, dvasines ir kitas problemas Silales rajone.

4. Puoselejame visq asmenq lygias galimybes ir nediskriminuojame jq del rases, tautybes, religijos,

socialines padeties, amZiaus, lyties, i5silavinimo, i5vaizdos ar kt.

5. Saugome bendr4 Lietuvos ir Silales rajono turtq, gerbiame ir priZiflrime materialqji ir
nematerialqji istorijos ir kulttiros paveld4 bei Zmoniq paprodius ir tradicijas, tikejim4 ir Seimos

vertybes, puoselejame tvarking4 aplink4 ir gamt4.

6. Aktyviai siekiame glaudZiau bendradarbiauti su skirtingq interesq Silales rajono gyventojais,

bendruomenemi s ir or garizacij omi s.

7. lJlltikriname, kad informacija apie Silales rajone teikiamas paslaugas, svarbias veiklas ir
iniciatyvas pasiektq visus rajono gyventojus ir svedius.



8. Esame nepakantrls bet kokioms korupcijos ir perteklinems biurokratijos apraiSkoms bei remiame

jq prevencij4 ir skaidry bei pagarbq bendradarbiavim4.

9. Aktyviai dalyvaujame edukaciniuose, kulttiros, sporto, sveikatingumo ir kituose renginiuose,

padedame juos organizuoti bei skatiname visuomenini4organizacijq veikl4 ir bendradarbiavim4.

10. Daug demesio ir laiko skiriame Seimai, tinkamam vaikq ugdymui, rajono Svietimo sistemos

tobulinimui, mokymosi vis4 gyvenim4 skatinimui.

11. Prisidedame prie verslo aplinkos gerinimo, Zmoniq k[rybingumo ir inovatyvumo, iniciatyvumo

ir verslumo skatinimo.

Sitat6s rajono savivaldyb6s administracijos isipareigojimai

Sieksime projekto iglwendinimo laikotarpiu iki 5 procentq pagerinti prieinamum4 ir kokybg Siq

(Ziiireti 1 lentelg) administraciniq bei vie5qjq paslaugq, lyginant su pasitenkinimo jomis indeksu3,

nustatytu prie5 projekto pradLiq, Lietuvos regioniniq tyrimq instituto atlikto gyventojq nuomonds

sociologinio tyrimo metu :

' Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 2009 m. birZelio 30 d. lsakymu Nr. 1V-339 patvirtinta
,,Vie5qjq paslaugg vartotojq patenkinimo indekso apskaidiavimo metodika". Valstybes Zinios, 2009, Nr. 81 -
339t.

4

I lentel6. Pasitenkinimo indekso pasiskirstymas pagal atskiras paslaugq grupes

Paslaugos

Bendras keturiq
Tauragds regiono
savivaldybiq
indekso vidurkis

Sihtes
rajono

indeksas

Bendras pasitenkinimo savivaldybes teikiamomis
paslaugomis indeksas

8,1 7,7

Vie5qjq paslaugos verslui pasitenkinimo indeksas 8,3 8,2

Statybos ir infrastrukhiros srities vie5qjq paslaugq
pasitenkinimo indeksas

8,2 8,4

Mokesdiq administravimo srities vie5qj q paslaugq
pasitenkinimo indeksas

9,1 8,7

Savivaldybes konsultavimo, informavimo ar teisines pagalbos
vie5qjq paslaugq indeksas 8,6 8,4

Bijotq, Laukuvos, Kaltinenq, Kvedamos, Pajtrio, Silales
miesto, Silales kaimiSkosios, TraksedZio, Upynos senifinij ose
teikiamq vie5qjq paslaugq indeksas

8,8 8,0



Pagrindiniai bendravimo ir bendradarbiavimo btrdai:

Nr. BendravIIno  lr  bendradarbiavll■ o

bidai
Smulkesne informacija

1 Paskambinti ar nusiqsti faks4 Silales
raj ono savivaldybes administracrj ai

Tel.+37044976114,faks.+37044976118

う
ん Paraもd laigkl Silales raOnO

sav市aldybes administtacJai

ParaSメ i laiも kl Cl.p.infoの silale.lt

3. Apsilankyti Silales raj ono savivaldybes
administracijos intemeto svetaineje bei
feisbuko puslapyje

Adresai:
www.silale.lt
www. facebook. com/silale. lt

4. Atvykti I Silales rajono savivaldybes
administracij os priimam4j i

Adresas: J. Basanavidiaus g. 2, Silale, 75139
Darbo laikas:
pirmadieniais, antradieniai s, trediadieniais ir
ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.15 val.,
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
Svendiq dienq iSvakarese darbo laikas
sutrumpinamas viena valanda.

5. ScniinttЧ kOntaktai

http:〃_.silalc。 lt/Ro.php/Struktura… ir_

kolltaktai819958

6. UZsisa$ti Silales rajono savivaldybes
administracijos paslaug4 i5 namq

El. paslaugq katalogas Elehroniniai valdiios
vartai https://www.epaslaueos.lt bei

http ://www. silale. ltlgo.php/lit/Elektronines-
paslaugos/3

7. Rasti daugiau informacijos apie visas
Silales rajono savivaldybes
administracij os paslaugas

Informacija apie Silales rajono savivaldybes
administracij o s paslaug as L i e tuv o s p a s I au gry
katalogas https://vi.ww.lietuva. gov.lt bei

http ://www. silale. ltlgo.php/E1-demokratij os-
paslaueos94l 554

8. Bendrauti aktualiais klausimais ir teikti
pasirllymus bei nusiskundimus

http ://www. silale. ltlgo.phpA(lausimai -

atsakymaillT323

9. Informacij a korupcij os prevencij os
klausimais

httD"/恥躙Wosilalc.lt/20.php/1it/Korupciios,

orevenclla

10. Gauti Silales ttOnO Savivaldybes

nauJlenas

https:〃 silalesnauiienos.lt/

m:〃silales― artoias.lt/

Lankyti renginius Silales rajone Informacij a apie renginius
http ://www. silale. ltleo.php/litlRenginiu-planai

つ
４ Gauti informacij4 apie Silales kraSt4 ir

galimybes jame gyventi, lankyis,
investuoti ir pan.

http:〃globali.silale。 lt/

13. Aktyviai dalyvauti Silales rajono
savivaldybes tarybos, komitetq, komisijq
posddZiuose, proj ektq pristatymuose ir
svarstymuose, seni[naidiu sueigose,

Informacij a www. silale.ltlnauj ienos
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Nr. BendravIIlllo  lr  bendradarbiavll■ o
bidai

Smulkesnd informacija

rinkimuose, pilietinese ir kitose
iniciatyvose, dr4siai iSsakyi savo
pasitilymus ir pageidavimus

Sihlct rajono savivaldybds administracija isipareigoja besikreipiantiems asmenims informacij4

ir oficialq atsakym4 suteikli per savivaldybes administracijos veikl4 reglamentuojandiuose teises

aktuose nustatyt4 termin4 tuo padiu bfrdu, kaip buvo kreiptasi arba kaip buvo nurodyta pra5yme.

Jeigu savivaldybes administracija del kokiq nors objektyviq prieZasdiq to negali uZtikrinti, apie tai

laiku informuoja besikreipusi asmeni, nurodydama prieZastis bei paslaugos suteikimo artimiausi4

termin4. Ne laiku ar nekokybi5kai suteikus piliediams vie54sias paslaugas, savivaldybe abipusiu

sutarimu randa budus, kaip kompensuoti patirtus nuostolius. I5kilusius klausimus ir problemas

savivaldybes administracija ir piliediai stengiasi i5sprgsti taikiai abipusiu sutarimu arba juos

nagrineja Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

Sitatds rajono savivaldyb6s administracijos teikiamos administracines ir vie5osios paslaugos
bei jq kokyb6 ir gerinimo iniciatyvos aptartos su Sitatcs rajono visuomen6s atstovais
administracijos vadovais ir specialistais 2019 m spalio 23, 25r 28 dienomis vykusir; vie5q
diskusijq metu, kiekvienoje seniunijoje i5renkant pilieiiq atstovus chartijos pasira5ymui.
Sitalcs rajono Pilieiiq chartijas isigalioja nuo jos pasirasymo momento.

SitatOs rajono savivaldyb6s administracijos
Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktoriq

SitaICs rajono senitrnijose i5rinkti pilieiiq atstovai:

Bijotq senitinijos

Kaltin6nq seniunijos

Kvddarnos senitrnijos

Laukuvos seniiinijos

Pajtrrio seniunijos

Sitalds kaimiSkosios senifinijos

Silatds miesto seniunijos

Upynos seniunijos

TraksddZio seniiinijos

TSValdassarnlaviこ
ius

LinaZubrickiend

Kristina Gajauskiend

Andrius Baublys

Danguol6 Simkuvien6

Kgstutis Lygaitis

AndZelina Au5rien6

Lineta Dargiend

Leonydas Raudonius

Salomdja Auryliend
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